
LOCAL RULES  

OP DE SCOREKAART : 

1. Buiten de baan OOB regel 18 

 a Aangeduid met witte paaltjes, wit gemerkte bomen of afsluitingen. 

 b Bij het spelen van hole  8 is er rechts OOB aanwezig tot aan de hoek vd dogleg en is hole 6 volledig      
OOB. 

2. Strafgebieden regel 17 

 a. De strafgebieden zijn aangeduid door rode of gele paaltjes. 

 b.Verboden speelzones worden aangeduid dmv. blauwe, rode of gele paaltjes met groene kop. 

 c. Er is een droppingzone als bijkomende optie voor het strafgebied links naast de green van hole 7. De 
drop-zone ligt links langs het buggy-pad. 

 d. Er is een optionele dropping zone aan de greens van H2, H3, H4 en H8 

3. Obstakels 

a. Alle gele, rode, roodgroene, geelgroene paaltjes, wegwijzers en de bielzen op H1 zijn vaste obstakels 
en mogen niet worden verplaatst of uitgetrokken (regel 16  “Dichtstbijzijnde punt voor volledig 
ontwijken”). 

b.Op H2 wordt de volledige oppervlakte v/d basis  v/d hoogspanningsmasten beschouwd als vaste 
obstakels.  

c. Door palen ondersteunde bomen of struiken, alsook jonge aanplantingen beschermd door gaas-   
draad, worden gedefinieerd als verboden speelzone binnen een abnormale baanconditie. (regel 16.1f 
of 17.1 e) 

   d. Afstandsmarkeringen en de sleuf er omheen worden gedefinieerd als abnormale baanconditie.       
(regel 16.1) 

4. Indien een bal een hoogspanningskabel raakt, moet de speler de slag laten vervallen en zonder straf     
opnieuw slaan. (regel 14.6). Indien de bal niet onmiddellijk is terug te vinden of beschadigd is, mag hij door een 
andere bal vervangen worden. 

5. Verboden speelzones 

 Het betreden van de verboden speelzone voor de green van hole 2 (dubbel afgezet met kabel) is VERBODEN. 
Een bal hieruit recupereren mag enkel d.m.v. een balretriever en van BUITEN DE ZONE. (Overtreding kan bestraft 
worden : zie Sportreglement Titel 1 art.2) 

  Bestraffing  voor het niet naleven van de lokale regels : 
Strokeplay = 2 strafslagen  Matchplay = verlies v/d hole 

 

 

Etiquette 

1. Behandel de baan met respect : bunkers harken, pitchmarks herstellen, plaggen(divots) terugleggen.      
Herhaaldelijk niet naleven van deze etiquette regels en moedwillig schade toebrengen a/d baan kan aanleiding 
geven tot bestraffing. (Sportreglement Titel 1 art.2)  



2. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om onze afslagplaatsen met zorg te behandelen en er geen oefenswings 
(met raken van de grasmat) uit te voeren.  Het is aangewezen om de oefenswing te doen aan de rand v/d 
afslagplaats. 

3. Op hole 8, nadat u uw slag naar de green heeft uitgevoerd, is het gebruik vd. bel bij het voortgaan verplicht. 
De flight achter u wacht op het belsignaal alvorens te slaan. 

4. Geen trolleys of buggies in de rough. Trolleys dienen op voldoende ruime afstand v/d green en afslag- 
plaatsen te worden geplaatst. Buggies dienen uitsluitend de paden en aanwijzingen te volgen en zijn ten 
strengste verboden binnen 10 meter van elke green.  

5. Volg de aanwijzingen v/d starter en/of de Marshall. Speel in een vlot tempo en laat, indien nodig, de 
opkomende flight passeren. Té traag spel kan bestraft worden (Sportreglement Titel 1 art.2), zeker na verwittiging 
door een marshall of de wedstrijdleiding. 

ALGEMENE INFO 

1. Afstandsmarkeringen op de fairways : wit=200m, geel=150m, rood=100m, blauw=50m steeds gemeten tot 
de voorkant v/d green.  

2. Veiligheid : In de rough zijn er tal van konijnengaten ! KIJK GOED UIT ! 

Geniet van uw ronde ! 
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